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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
17.02.2017.

Nr. BV-17-47-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Alojas ielas sarkanajās līnijās (24. grupa,
81. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0079), pie Alojas ielas 2.
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 24.01.2017. – 06.02.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 12.12.2016. lēmumu Nr. 50, 1.3.8. §.
Koku ciršanas mērķis: “Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules
1.1.aptaujas lapas
1.2.iesniegumi

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri :
2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta:
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2
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 Kokam ir alerģiju izraisoši putekšņi.

daļēji atbalsta
noraida:
 Koka nociršana ir nepieņemama, it īpaši tik nenozīmīga iemesla dēļ. Tas
nevienam netraucē jau gadu desmitiem. Ja koki Rīgā tiks izcirsti šādu
iemeslu dēļ, tad Rīgā koku vairs nebūs nepieciešamajā daudzumā;
 Rīgas centrā jau tā ir maz koku. Rīga ir piesārņota pilsēta un samazinot koku
skaitu, cietīs gaisa kvalitāte;
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2
 tajā apkaimē ir maz koku. Šajā rajonā ir liela, intensīva auto satiksme.

cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
2
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs
neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
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 Pasliktināsies gaisa kvalitāte, izmainās ekoloģiskā vērtība;
 tas ir ārkārtēji skaists koks, kas ļoti izdaiļo visu apkārtnē, visā Rīgā palicis
maz tik ļoti skaistu koku. Turklāt zinātnieki neapstiprina ideju, ka papeļu
pūkas izraisa alerģiju (atsauce uz pētījumiem);
 koki ir neatņemama ainavas sastāvdaļa. Ekoloģiskā vērtība pasliktināsies.
Palielināsies piesārņojuma risks.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

1
-

I. Vircavs

